
OKUL KANTĠNĠ ĠHALE ĠLANI 

ĠLAN 

Milli  Eğitim Bakanlığına bağlı MĠMAR SĠNAN ORTAOKULU kantini 9 ġubat 2012  tarihli 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı AraĢtırma 

Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığının 2006/18 sayılı genelge çerçevesinde 2886 

sayılı Devlet ihale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince yapılacak ihale ile kiraya 

verilecektir. 

1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu: 

a. Okul adı    :MĠMAR SĠNAN ORTAOKULU 

b. Bulunduğu ilçesi   :GÖLBAġI 

c. Kira Tespit Komisyonunca                                                                                                      

belirlenen Muammen bedel  :4.320.00 TL(9 Aylık) 

d. Ġhalenin yapılacağı yer  :GÖLBAġI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM     

                                                      MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAġI/ADIYAMAN 

e. Ġhalenin yapılacağı tarih ve saat :11.11.2016- Saat: 14:00 

f. Öğrenci Mevcudu   :782 

g. TaĢınmaz mal bedeli  :10.920.00 TL 

h. Kantin Yeri ve m2’si  :MĠMAR SĠNAN ORTAOKULU (16 m2) 

i. Ġhale ġekli    :2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/d ve 51/g 

maddelerine göre pazarlık usulü 

2:Ġhaleye katılan ihale Ģartnamesi ve eki bulunan özel hükümler ile (EK-2) sözleĢme 

hükümlerinin tüm maddelerini kabullenmiĢ sayılırlar ileride bu düzenlemelerinin aksine hiçbir 

hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

3: Ġhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili Ģartnameyi bedelsiz  Mimar Sinan Ortaokulundan 

–Okul Aile Birliğinden temin edebileceklerdir. 

4: Ġhaleye katılmak için baĢvuracak müstecirlerde aranılacak özellikleri ile ihale komisyonuna 

ibraz etmeleri gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır.                                                                                                                                                          

B) ĠHALEYE KATILACAK KĠġĠLERDE ARANACAK ġARTLAR: 

a) T.C. VatandaĢı olmak 

b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramıĢ 

olsalar bile devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale 

ve alım satımlara fesat karıĢtırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar. 

c) BaĢka bir kantin iĢletiyor olmamak. Meslek odasından adına kayıtlı kantin iĢletmesinin 

bulunmadığı ve Kamu ihalelerinden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir. 

d) ) 61 yaĢından gün almamıĢ gerçek kiĢiler katılabilir; Ģirketler, dernekler, vakıf ve birlikler 

ihaleye katılamaz. 

e) Ġhaleye bizzat müracaat edenler katılacaktır.(Noter tasdikli vekalet ile ihaleye girilebilir.) 



f) Kantin kiralamasında yapılacak , ihalelerde, katılımcılardan öncelikle kantin iĢletmeciliği 

ustalık belgesi , yoksa sırayla kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme 

belgesine sahip olması. 

g) Yıllık tahmini kira bedelinin %3’üne tekabül eden 129.60 TL (Yüz Yirmi Dokuz TL 60 

KuruĢ)geçici teminat okul aile birliğini Mimar Sinan Ortaokulu kantini açık alan salon ve 

benzeri yerlerde sağlanan gelirler TC ZĠRAAT BANKASI Adıyaman GölbaĢı ġubesindeki 

0643- 69826802 nolu hesaba yatırıldığına dair belge. 

 

C) ĠHALE KOMĠSYONUNA VERĠLECEK BELGELER: 

a) Ġkametgah Ġlmühaberi 

b) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti 

c) Sabıka Kaydı(Altı aydan eski olmamak) 

d) GölbaĢı esnaf odasından adına kayıtlı kantin iĢletmesi bulunmadığına ve ihaleden men 

yasağı olmadığına dair belge. 

e) ) Yıllık tahmini kira bedelinin %3’üne tekabül eden 129.60 TL (Yüz Yirmi Dokuz TL 60 

KuruĢ)geçici teminat bedelinin  Mimar Sinan Ortaokulu okul aile birliğinin,okulun  kantin. 

açık alan, salon ve benzeri yerlerde sağlanan gelirler  hesabına TC ZĠRAAT BANKASI 

Adıyaman GölbaĢı ġubesindeki 0643- 69826802 nolu hesaba yatırıldığına dair dekont. 

f) ĠĢ bu ilan 7 (Yedi) gün süre ile GölbaĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Mimar Sinan 

Ortaokulu ilan panosunda (ayrıca web sitelerinde) asılı kalacak ve gölbaĢı belediye ilan 

hoparlöründe defaten ilan edilecektir. 

g) Kantin kiralamasında yapılacak , ihalelerde katılımcılardan öncelikle kantin iĢletmeciliği 

ustalık belgesi yoksa sırasıyla kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme 

belgesine sahip olması. 

 

KOMĠSYON BAġKANI          ÜYE             ÜYE 

   

…./11/2016 

Hasan ATAġ                 H. Ali ÖZKOL                Nurettin OĞUZ          

ġube Müdürü        Okul-Aile Brl.BĢk.                    Mal Müd. Görevlisi 

 


